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A budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz jellemző adatai: 

 

- Nyomvonal hossza  : 7,4 km 

- Állomások száma    : 10  

- Állomási peron     : 80 méter hosszú, középperonos 

- Legkisebb állomástávolság  : 378 méter (Fővám tér – Kálvin tér) 

- Legnagyobb állomástávolság : 1471 méter (Tétényi – Bocskai u.) 

- Legmagasabb pont  : Kelenföld Pu. állomás 

- Legmélyebb pont   : Fővám téri áll. (sínkorona:-32 m) 

- Automatikus (vezető nélküli) metrószerelvények 

- Vonali alagutak TBM  átmérő (tűréssel) : 6,50 m 

- Vonali tübbinges alagutak belső átmérő : 5.20 m 
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Budapest 4. sz. metróvonal I. szakasz nyomvonal 
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Szerződéses adatok 

 

Megbízó   : BKV Zrt.   

  

Mérnök    :  Eurometro Kft. 

 

Vállalkozó  :  Hídépítő Zrt. 

 

Szerződéskötés időpontja : 2006.07.03 

 

Szerződéses összeg : 39.377.659.- Euro  

 

Megvalósítási időtartam : 140 hét   (2009.04.12) 

 

Szerződés típusa  :  FIDIC „Sárga könyv” (Tervezz- építs) 
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          Fővám tér állomás szerkezetépítési főbb szereplői  

 

 

  Megbízó  : BKV Zrt. DBR Metró  

                    Projekt Igazgatóság 

 

  Mérnök   :  Eurometro Kft. 

   

  Vállalkozó :  Hídépítő Zrt. 

 

  Építésztervező :  Palatium Studió Kft. 

 

  Közmű, és  

  forgalomtechnika   Főmterv Zrt. 

  tervező  :   

   

  Szerkezettervező :  Uvaterv Zrt. 
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Fővám tér állomásszerkezet 

Kapcsolódási pontok (interface) 
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 A Fővám téri metróállomás helyszíne  
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A Fővám téri állomásszerkezet építészeti, szerkezeti kialakítása 

 
 

 

- Hatalmas, nagy belmagasságú egybefüggő légterű utasforgalmi tér 

- Csontszövet vasbeton gerendarács kitámasztó rendszer 

- Pilléroszlopok nincsenek, 30-40 méteres födém fesztávok 

- Természetes fény a felszíni üvegtetőn keresztül 

- Látszóbeton felületek az utasforgalmi térben 

- Felszíni kapcsolatok: aluljáró és lift, 4 mozgólépcső 
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  Látszóbeton „csontszövet” architektúra – Mozgólépcső lejtakna 

 Állomási tér 

 (Peronszint) 
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Látszóbeton „csontszövet” architektúra – Állomási tér (P+1 és P+3 födém közt) 
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Látszóbeton „csontszövet” architektúra – Állomási tér (P+1 födém) 
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Fővám tér állomásszerkezet 

 
Látszóbeton „csontszövet” architektúra – Állomási tér peronszint 
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Felszín: ilyen volt -  ilyen lesz 
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Jellemző metszet 

Állomási tér 
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Fővám tér állomásszerkezet 

 

Réselt állomási dobozszerkezet építéstechnológiája 

 
 Résfalak 

   1200 mm vtg. hidrofraise technológia, vízzáró 

     800 mm vtg. hagyományos résfal, vízzáró 

 

 Vasbetonszerkezetek 

  - milánói módszerű építési sorrend (fentről lefele) 

  - földkiemelés 40 méter mélységből, (1000 m3 / nap) 

  - végleges vasbeton kitámasztó födémek 

  - vízzáró bélésfalak 

  - szórt szigetelés résfalakon (Masterseal) 

  - 400 kg/m3 betonacélhányad gerendarácsban 

  - a mélyépítési technológiák széles köre kerül(t) alkalmazásra:  
   réselés,folyamatos és soil mec cölöp,kihorgonyzott vízzáró cölöpfal szádfal,  

    jet grouting, lőttbeton 

  - feszített végleges szerkezeteket építését tiltja a szerződés 
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Fővám tér állomásszerkezet 

Réselt dobozszerkezet – 1. építési fázis  
 

(Cölöpfal 2-es villamos védelmére) 
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Fővám tér állomásszerkezet 

Réselt dobozszerkezet – 2. építési fázis  

 
(Felső rakparti támfal elbontása és résfalépítés alsó rakparton) 
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Réselt dobozszerkezet – 3. építési fázis  
(P+5 födém alsó rakparton, 2-es villamos vb. keretszerkezet elbontása) 

Budapest 4. sz. metróvonal I. szakasz 

Fővám tér állomásszerkezet 



20 

Réselt dobozszerkezet – 4. építési fázis 
(Alsó rakpart útépítés, forgalombahelyezés, felső rakpart résfalépítés) 
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Réselt dobozszerkezet – 6. építési fázis 
(Felső rakpart vb. zárt keret 2-es villamoshoz, aluljáró szinti és záró födémek) 
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Fővám tér állomásszerkezet 
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Fővám tér állomásszerkezet 

Réselt dobozszerkezet – 7. építési fázis 
(Földkiemelés az aluljáró szint alól P+5 szintig, megépül a P+5 szintű födém) 
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Fővám tér állomásszerkezet 

Réselt dobozszerkezet – 8. építési fázis 
(Földkiemelés P+5 szint alól, további alsó szintek megépítése) 
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Fővám tér állomásszerkezet 

Réselt dobozszerkezet – 9. építési fázis 
(P+3 szint födém megépítése) 

 

 

Jelenleg a P+3 födém alatti  

földkiemelés folyik 
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Fővám tér állomásszerkezet 

Réselt dobozszerkezet – 10. építési fázis 
(Földkiemelés P+1 szintig, a födém megépítése) 
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Fővám tér állomásszerkezet 

Réselt dobozszerkezet – 11. építési fázis 
(Földkiemelés P+0 alatt) 
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Fővám tér állomásszerkezet 

Réselt dobozszerkezet – 12. építési fázis 
(Ideiglenes vb kitámasztás építése (P+0), résfal bontása) 
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Fővám tér állomásszerkezet 

Réselt dobozszerkezet – 13. építési fázis 
(Földkiemelés +67.50-ig, résfal áttörés, szellőző alagút építése az egyetem oldalán) 
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Fővám tér állomásszerkezet 

Réselt dobozszerkezet – 14. építési fázis 
(Alaplemez építése (Duna felöl)) 
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Fővám tér állomásszerkezet 

Réselt dobozszerkezet – 15. építési fázis 
(Alaplemez építése Duna felöl és  felülborda építése ) 
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Fővám tér állomásszerkezet 

Réselt dobozszerkezet – 16. építési fázis 
(Alaplemez építése Egyetem felöl ) 
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Fővám tér állomásszerkezet 

Réselt dobozszerkezet – 17. építési fázis 
(Alaplemez és P-1 közötti falak építése, fölülborda elbontása ) 
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Fővám tér állomásszerkezet 

 

 

   

  A réselt állomási dobozszerkezet főbb mennyiségei 

 

• Állomás alapterülete  : 2100 m2 

• Állomási dobozműtárgy : 75.000 légm3 

• Állomási peronalagút  : 5.000 m3 

• Résfal mélység  : 48m 

• Résfal felület  : 12.000 m2  

• Vasbeton mennyiség  : 32.725 m3 

• Földkiemelés  : 68.000 m3 

 

Peronalagutak jellemző méretei 

 

• Alagutak hossza  :  41,3 (D) és 44,3 (É) m  

• Bányászott  krm. felület  : 130 m2  

• Bányászott krm. átmérő :  11,4 m  

• Lőttbeton vastagság   :  35 cm 

• Bélésfal vastagság   :  55 cm 
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Fővám tér állomásszerkezet 

Hidrofraise réselőgép 
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Fővám tér állomásszerkezet 

Földmunka  

P+5 födém alatt 

Bélésfal építése 
P+5 födém alatt 

A földmunka  

vezérgépe 

Néhány mozzanat a 

„milánói módszerű”  

Szerkezetépítésből 

I. 
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Néhány mozzanat a 

„milánói módszerű”  

Szerkezetépítésből 

II. 
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Az épülő a P+3 „födém” egy részlete 



38 

Budapest 4. sz. metróvonal I. szakasz 

Fővám tér állomásszerkezet 

Peronalagutak - geológiai és 
talajmechanika helyzet  (alaprajz) 
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Fővám tér állomásszerkezet 

Északi peronalagút – geotechnikai hosszmetszet 
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Fővám tér állomásszerkezet 

Peronalagutak -  tender terv keresztmetszet 



41 

Budapest 4. sz. metróvonal I. szakasz 

Fővám tér állomásszerkezet 

Bányászati módszer– kiviteli terv keresztmetszet, fagyasztásos segédeljárás 
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Fővám tér állomásszerkezet 

Bányászati módszer– kiviteli terv alaprajz, fagyasztásos segédeljárás 
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Fővám tér állomásszerkezet 

Bányászati módszer– kiviteli terv hosszmetszet, fagyasztásos segédeljárás 
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Fővám tér állomásszerkezet 

Kockázatok bányászati módszer esetén 

 

Geotechnikai: 

- Kis „ép” agyagtakarás (4-6 méter) 

- Töredezett agyag, kis nyírószilárdság 

- Nagy vetőrendszer 

- Zárt vetők, elmozdulás hatására megnyílhatnak: vízbeáramlás 

- Vízbetörés – nagy kárt okoz 

- Fagyasztható- e a talaj (víztartalom, vízáramlás!) 

- A peronalagutak közötti földmag állékonysága 

 

Ütemtervi, interface: 

- A segédeljárás (pl. fagyasztás) megnöveli a kivitelezési időt 

- Nem várt körülmények hatása további késedelmet okoz interface az kapcsolatban 
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Alternatív megoldások a peronalagút építési kockázatok csökkentésére 

 

1. Alap változat 

- Mű félsziget (alsó rkp. szintjéig) 

a. Kör alaprajzú szádfalazott egységek közt feltöltés+belsőeltöltés  

b. Földgát, kőszórás védelemmel 

c. Kettős, összehorgonyzott szádlemez sor (Larssen 607) közt feltöltés+belső feltöltés 

d. b.+c. változat kombinációja 

e. Egysoros szádlemez fal kőmegtámasztással+feltöltés 

- Árvíz elleni kiegészítő védelem 103, 80 mBf szintig 

- Hajózó út szélesség (80 m) biztosítandó 

- Résfalas munkatér határolás 

- Nyílt munkagödörben zárt vb. keretként épül a peronalagút 
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Fővám tér állomásszerkezet 

1.a. változat 

 Kör alaprajzú szádfalazott egységek közt feltöltés+belső feltöltés  
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1.b. változat 

 Földgát, kőszórás védelemmel 
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Fővám tér állomásszerkezet 

1.c. változat 

 Kettős, összehorgonyzott szádlemez sor (Larssen 607) közt feltöltés+belső feltöltés 
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Fővám tér állomásszerkezet 

1.d. változat               b.+c. változat kombinációja 
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Peronalagút -  Alternatív megoldások 

Műsziget és nyílt módszerű (cut and cover) szerkezetépítés keresztmetszet 
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Alternatív megoldások a peronalagút építési kockázatok csökkentésére 

 

 

2.  Alap változat 

- Mű félsziget (alsó rkp. szintjéig) -  cél a vízbetörési kockázat csökkentése 

a. Egysoros szádlemez fal kőmegtámasztással+feltöltés 

b. a. változat + rés-, vagy cölöpfallal fokozható a vízkizárás 

- Hajózó út szélesség (80 m) biztosítandó 

- Bányászati módszerrel épül a peronalagút 
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Fővám tér állomásszerkezet 

2. változat 

 Bányászati módszerrel épül a peronalagút + bányászati módszerú alagútépítés 

Alaprajz 
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Fővám tér állomásszerkezet 

2. változat 

 Bányászati módszerrel épül a peronalagút + bányászati módszerú alagútépítés 

Hosszmetszet 
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket  
 

 

 

„Jót s jól, ebben áll a nagy titok!” 
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